
 
അനുബന്ധം 3 

ലൈസൻസ് നിബന്ധനകൾ 

എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാർ/ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഭക്ഷ്യ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ 
സമയത്ുും താന്റെ പേയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാൈിക്കുന്നുന്റെന്ന് ഉേപ്പുവരുത്ണും. 

 

ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ: 

1.റഫാും C-യിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന്റെ യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് എല്ലാ സമയത്ുും 
പ്പമുഖ സ്ഥൈത്് പ്പദർശിപ്പിക്കുക. 

2.ലൈസൻസിുംഗ് അറതാേിറ്റികൾറക്കാ അവരുന്റട അുംഗീകൃത ഉറദയാഗസ്ഥർറക്കാ 
ആവശയമായ പ്പറവശനും നൽകുക. 

3. ലൈസൻസിൽ പേഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്പവർത്നങ്ങളിൽ/ ഉള്ളടക്കത്ിൽ എന്റെങ്കിൈുും 
മാറ്റങ്ങൾ അന്റല്ലങ്കിൽ പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾ ഉന്റെങ്കിൽ അധികാരികന്റള അേിയിക്കുക. 

4.ഉൽപാദന പ്പപ്കിയയുന്റട റമൽറനാട്ടത്ിനായി കുേഞ്ഞത് ഒരു സാറങ്കതിക 
വയക്തിന്റയന്റയങ്കിൈുും നിയമിക്കുക.  

റമൽറനാട്ടത്ിന്, ആ വയക്തിക്്ക കുേഞ്ഞത് ശാസപ്്തത്ിൽ താന്റെപ്പേയുന്ന ബിരുദും 
ഉൊയിരിക്കണും. ന്റകമിസ്പ്ടി/ ബറയാന്റകമിസപ്്ടി/ ഫുഡ് ആൻഡ് നയൂപ്ടീഷ്കൻ/ 
ലമറപ്കാബറയാളജി അന്റല്ലങ്കിൽ ബിരുദും/ ഡിറലാമ ഫുഡ് ന്റടക്റനാളജി/ ഡയേി 
ന്റടക്റനാളജി/ ഡയേി ലമറപ്കാബറയാളജി/ ഡയേി ന്റകമിസ്പ്ടി/ ഡയേി എഞ്ചിനീയേിുംഗ് 
/ഓയിൽ ന്റടക്റനാളജി /ന്റവറ്റേിനേി സയൻസ് /റ ാട്ടൽ മാറനജ്ന്റമെ് & 
കാറ്റേിുംഗസ്ാറങ്കതികവിദയ അന്റല്ലങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ടവുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട മററ്റന്റതങ്കിൈുും 
വിഷ്കയത്ിൽ ഏന്റതങ്കിൈുും ബിരുദും അന്റല്ലങ്കിൽ ഡിറലാമ- അുംഗീകൃത 
സർവകൈാശാൈയിൽ നിറന്നാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിൽ നിറന്നാ തുൈയമായവിൽ നിറന്നാ 
ഉൊയിരിക്കണും. 

5.ആനുകാൈിക വാർഷ്കിക േിറട്ടൺ (ഏപ്പിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വന്റര-, റമയ് 31 ന് 
ഉള്ളിൽ) നൽകണും. പാൽ, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റട വാർഷ്കിക റശഖരണും/ ലകകാരയും 
ന്റെയ്യൽ/ ഉത്പാദനും എന്നിവയ്ക്കായി  വയക്തമാക്കിയ പ്പകാരും അർദ്ധ വാർഷ്കിക 
േിറട്ടണുകളുും നൽകണും (ഏപ്പിൽ 1 മുതൽ ന്റസപ്റ്റുംബർ 31 വന്റര - ഒറടാബർ 1 മുതൽ 
മാർച്ച് 31 നുള്ളിൽ). 

6.ലൈസൻസ്/ രജിസ്റപ്ടഷ്കനിൽ സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നമല്ലാന്റത മന്ററ്റാരു ഉൽപ്പന്നവുും 
യൂണിറ്റിൽ നിർമിക്കുന്നില്ല എന്നൂ ഉേപ്പുവരുത്ുക. 

7.ഭക്ഷ്യ ബിസിനസിന്റെ വിഭാഗമനുസരിച്ച്, ന്റഷ്കഡയൂൾ- 4 പ്പാകാരമുള്ള ഫാടേിയുന്റട 
ശുെിതവ മാനദണ്ഡങ്ങളുും ന്റതാെിൈാളികളുന്റട ശുെിതവവുും പാൈിക്കുക. 

8.ഉൽപ്പാദനും, അസുംസക്ൃത വസ്തുക്കളുന്റട ഉപറയാഗും, വിൽപ്പന എന്നിവയുന്റട 
ലദനുംദിന റരഖകൾ പ്പറതയകും സൂക്ഷ്ിക്കുക. 



9.ഉപറയാഗിക്കുന്ന അസുംസ്കൃത വസ്തുക്കളുന്റട ഉേവിടവുും നിൈവാരവുും മികച്ച 
ഗുണനിൈവാരമുള്ളതാന്റണന്്ന ഉേപ്പാക്കുക. 

10.ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരൻ ലൈസൻസിുംഗ് അറതാേിറ്റിയുന്റട  നിഷ്ക്കർഷ്കിച്ചിരിക്കുന്നതിന് 
വിപരീതമായ്, മൂപ്തപ്പുര, ന്റവള്ളന്റക്കട്ട,് റൊർച്ച അന്റല്ലങ്കിൽ മാൈിനയ വസ്തു 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന സ്ഥൈും എന്നിവയിൽ നിന്്ന ഫൈപ്പദമായി റവർതിരിക്കാത് സ്ഥൈങ്ങളിൽ 
ഏന്റതങ്കിൈുും ഭക്ഷ്ണപഥാർത്ഥും വിൽപനയക്്കായി നിർമ്മിക്കുകറയാ, സുംഭരിക്കുകറയാ, 
പ്പദർശിപ്പിക്കാറയാ ന്റെയ്യരുത്. 

11. യപ്െങ്ങൾ & ഉപകരണങ്ങൾ പതിവായി വൃത്ിയാക്കുന്നതിന് ക്ലീൻ-ഇൻ-റലസ് 
സുംവിധാനങ്ങൾ (ആവശയമുള്ളിടത്്) ഉേപ്പാക്കുക. 

12.ഭക്ഷ്ണത്ിന്റൈ രാസവസ്തുക്കളുും കൂടാന്റത/അന്റല്ലങ്കിൽ ലമറപ്കാബറയാളജിക്കൽ 
മാൈിനയങ്ങളുും ഈ നിയപ്െണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, െരിപ്തപരമായ ഡാറ്റയുും 
അപകടസാധയത വിൈയിരുത്ൈിന്റെയു𝛐 അടിസ്ഥാനത്ിൽ ആവശയാനുസരണും, 
സുരക്ഷ്ിതമായ ഭക്ഷ്ണത്ിന്റെ ഉൽപാദനവുും വിതരണവുും ഉേപ്പാക്കാൻ, സവെമായി 
അന്റല്ലങ്കിൽ എൻ.എ.ബി.എൽ അുംഗീകൃത /എഫ്.എസ്.എസ്.എ റനാട്ടിലഫ ന്റെയ്ത 
ൈാബുകളിൾ കുേഞ്ഞത് ആേ് മാസത്ിന്റൈാരിക്കൽ പരിറശാധിക്കുന്നത് ഉേപ്പാക്കുക. 

13.വിതരണ ശൃുംഖൈയിൈുടനീളും ആവശയമായ താപനിൈ (സുംഭരണും അന്റല്ലങ്കിൽ 
ഉേവിടത്ിൽ നിന്്ന അത് ഉപറഭാക്താവിൽ എത്ുന്നതുവന്റര-െില്ലിുംഗ്, ഗതാഗതും, 
സുംഭരണും മുതൈായവ ഉൾന്റപ്പന്റട) കെിയുന്നപ്ത നിൈനിർത്ുന്നുന്റെന്ന് ഉേപ്പുവരുത്ുക. 

14.നിർമ്മാതാവ/്ഇേക്കുമതിക്കാരൻ/വിതരണക്കാരൻ, ലൈസൻസുള്ള/രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത 
ന്റവെർമാരിൽ നിന്്ന മാപ്തറമ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയുും വിൽക്കുകയുും 
ന്റെയ്യാവൂ. 

 

മറ്റ് വയവസ്ഥകൾ 

1.റ ാട്ടൈുകൾ, ന്റേറസ്റ്റാേെുകൾ, മറ്റ് ഭക്ഷ്യ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവയുന്റട ഉടമസ്ഥർ, ന്റനയ്യ്, 
ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, വനസപ്തി,  മറ്റ് ന്റകാെുപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പാകും ന്റെയത് 
മധുരപൈ ാരങ്ങൾ,  അന്റല്ലങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുന്റട പട്ടിക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
ഒരു അേിയിപ്പ് റബാർഡ് വാങ്ങുന്നവരുന്റട വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കണും. 

2. ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരൻ പാകും ന്റെയ്തറതാ തയ്യാോക്കിയറതാ ആയ  ഭക്ഷ്യ 
വസ്തുക്കളുന്റട പട്ടിക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അേിയിപ്പ് റബാർഡ് വാങ്ങുന്നവരുന്റട 
വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കണും/ പ്പദർശിപ്പിക്കണും. 

3.ഓറരാ നിർമ്മാതാവുും [ചക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഉൾന്റപ്പന്റട] അന്റല്ലങ്കിൽ ന്റവണ്ണ, 
ന്റനയ്യ്, വനസ്പതി, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ, ൈായകമായ് റവർതിരിന്റച്ചടുത് എണ്ണ, 
ഭക്ഷ്യറയാഗയമായ-മാവ്, എണ്ണ-നീകും-ന്റെയ്ത-മാവ്,  മററ്റന്റതങ്കിൈുും ന്റകാെുപ്പുകൾ 
എന്നിവയുന്റട ന്റമാത്വയാപാരി, നിർമ്മിച്ച, സവീകരിച്ച അന്റല്ലങ്കിൽ വിറ്റ എണ്ണ, എണ്ണ-
വിത്ുകളുന്റട പ്പകൃതിയുന്റടയുും, ഉപറയാഗിച്ച, എണ്ണ-നീകും-ന്റെയ്ത-മാവുകളുന്റടയുും, 
ഭക്ഷ്യറയാഗയമായ-മാവുകളുന്റടയുും, ഫാടേിയിൽ നിറന്നാ ബിസിനസ്സിന്റെ 
സ്ഥൈത്ുനിറന്നാ അയച്ച വസ്തുക്കളുന്റടയുും ഓറരാ െരക്കിന്റെ ൈക്ഷ്യസ്ഥാനവുും, 
അളവുും കാണിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിക്കണും, കൂടാന്റത അത്രും രജിസ്റ്റർ 



ലൈസൻസിുംഗ് അറതാേിറ്റിക്ക് ആവശയമുള്ളറപ്പാന്റെല്ലാും പരിറശാധനയ്ക്കായി 
 ാജരാക്കണും. 

4.സസയ-എണ്ണ, ഭക്ഷ്യറയാഗയമായ-എണ്ണ എന്നിവയുന്റട ഉത്പന്നങ്ങളുന്റട നിർമ്മാതാവിനു 
അറദ്ദ ത്ിന് സാമ്പിളുകളുന്റട പരിറശാധനക്ക/്വിശകൈനത്ിനായി സവെമായി 
ൈറബാേട്ടേി സൗകരയമിന്റല്ലങ്കിൽ നിയമപ്പകാരും ലൈസൻസിന് അർ തയില്ല. 
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